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বিডিপিপস কি?
বিডিপিপস বাংলাদেশের সর্বপ্রথম অনলাইন ফরেক্স কমিউনিটি এবং বাংলা ফরেক্স স্কুল। প্রথমেই বলে রাখা জরুরি,
বিডিপিপস কাউকে ফরেক্স ট্রেডিংয়ে অনুপ্রাণিত করে না। যারা বর্তমানে ফরেক্স ট্রেডিং করছেন, শুধুমাত্র তাদের
জন্যই বিডিপিপস একটি আলোচনা এবং অ্যানালাইসিস পোর্টাল। ফরেক্স ট্রেডিং একটি ব্যবসা এবং উচ্চ লিভারেজ নিয়ে
ট্রেড করলে তাতে যথেষ্ট ঝুকি রয়েছে। যারা ফরেক্স ট্রেডিংয়ের যাবতীয় ঝুকি সম্পর্কে সচেতন এবং বর্তমানে
ফরেক্স ট্রেডিং করছেন, বিডিপিপস শুধুমাত্র তাদের ফরেক্স শেখা এবং উন্নত ট্রেডিংয়ের জন্য সহযোগিতা প্রদান
করার চেষ্টা করে। ফরেক্স সম্পর্কে কোন লোভনীয় বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হবেন না। বিডিপিপস কাউকে ১০০% লাভের
মিথ্যা স্বপ্ন দেখায় না, বরং ফরেক্স ট্রেডিংয়ের পথে যাবতীয় সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো তুলে ধরে আপনাকে যোগ্য
ট্রেডার হিসেবে তৈরি হতে সাহায্য করার চেস্টা করে। প্রতিটি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাবসাই ঝুঁকিপূর্ণ। আপনার লস
করার সামর্থ্য না থাকলে বিনিয়োগ করা উচিত নয়।

বিডিপিপসের লক্ষ্য এবং কেন এই ফরেক্স স্কুলঃ
বিডিপিপসের লক্ষ্য কাউকে ফরেক্স ট্রেডিংয়ে অনুপ্রাণিত করা নয়। আমরা সম্প্রতি লক্ষ্য করেছি বেশ কিছু মানুষ
বা গোষ্ঠী ফরেক্স ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে অমূলক বিশাল বা নিশ্চিত প্রফিটের লোভ দেখাচ্ছে। তারা ১০০% আয়ের কথা
বলে বা সিগনাল দেয়ার কথা বলে কমিশনের জন্য তাদের নিচে জয়েন করাচ্ছে। কিন্তু ফরেক্স ট্রেডিংয়ে কখনও নিশ্চিত
লাভ সম্ভব নয়। অনেকেই এদের মিথ্যা প্ররোচনায় ফরেক্সের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন যা শঙ্কার কারণ। যারা
বর্তমানে ফরেক্স ট্রেডিং করছেন, তারা যেন ভুল পথে পরিচালিত না হন, বা আসলেই তারা ফরেক্স ট্রেডিংয়ের উপযুক্ত
কিনা সেই জন্য বিডিপিপস ফরেক্স স্কুলের পথচলা। সাধারণ মানুষ যেন না বুঝে ফরেক্স ট্রেডিংয়ে এসে লস করে এবং
যারা ইতিমধ্যে ফরেক্স ট্রেডিং করছেন, তারা যেন তাদের অদক্ষতার কারণে লসের সম্মুখীন না হন সেই লক্ষে বিডিপিপস
কাজ করে যাচ্ছে।

বিডিপিপস ফরেক্স ট্রেডারদের জন্য ফরেক্স ট্রেডারদেরই তৈরি একটি ফরেক্স কমিউনিটি। বিডিপিপস ফরেক্স
স্কুলের বিভিন্ন আর্টিকেলগুলো তৈরি করেছেন বিডিপিপসেরই বিভিন্ন ট্রেডার। তাই সবগুলো আর্টিকেলই তৈরি
হয়েছে ট্রেডারদের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে। ফরেক্স ট্রেডিং সহজ নয়। এটি শুধু বাই-সেলের মত জুয়া খেলা
নয়। বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস, মানি ম্যানেজমেন্ট এবং ইমোশন কন্ট্রোলের মাধ্যমেই একজন ট্রেডার লংটার্ম
প্রফিট করতে পারে। ফরেক্স মার্কেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল টিকে থাকা। বিডিপিপস ফরেক্স স্কুলের মাধ্যমে
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আমরা শুধু আপনাকে ফরেক্সের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এবং অ্যানালাইসিস করাই শেখানো হবে না, সেই সাথে কিভাবে
শক্তিশালী মানি ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ফরেক্স মার্কেটে টিকে থাকা যায় এবং ইমোশন কন্ট্রোলের মাধ্যমে ভুল
সিদ্ধান্ত পরিহার করে সফল হওয়া যায় সেই দিকে বেশি গুরুত্বারোপ করা হবে।

একজন নতুন ফরেক্স ট্রেডারের রিয়েল ট্রেডিং শুরু করার পূর্বেই বেশ কিছু বিষয় স্পষ্টভাবে জানা খুব জরুরী।
বিডিপিপস ফরেক্স স্কুলের মাধ্যমে যেসব বিষয় সর্বপ্রথম জানা আপনার জন্য সবথেকে জরুরীঃ

2/3

বিডিপিপস ফরেক্স স্কুল
Written by BDPIPS

-

ফরেক্স ট্রেডিং কি? কিভাবে ফরেক্স ট্রেডিং করতে হয়
পেশা হিসেবে ফরেক্স ট্রেডিং
আপনি কি ফরেক্স ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত?
কিভাবে ফরেক্স মার্কেটে টিকে থাকতে হয়
ফরেক্স ট্রেডিং সংক্রান্ত বিভিন্ন ভুল ধারনা

আমাদের এই স্কুলটিকে এমনভাবে সাজান হয়েছে যাতে তা আপনাকে ফরেক্স বিষয়ে একজন জ্ঞান সম্পন্ন ও দক্ষ
ট্রেডার এবং ফরেক্স মার্কেটে আপনাকে একজন সফল ফরেক্স ট্রেডার হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। এবং আপনি যদি
ফরেক্স ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত না হন তবে আপনার রিয়েল ট্রেডিং না করা শ্রেয়। সমস্ত স্কুলটাকেই সাজানো
হয়েছে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়গুলো নিয়ে। কঠিন বিষয়গুলোকে চেষ্টা করা হয়েছে আকর্ষণীয় এবং মজাদারভাবে
উপস্থাপন করার জন্য। আশা করি সবার ভাল লাগবে। শীঘ্রই বিডিপিপস ফরেক্স স্কুলে আরও নতুন নতুন কনটেন্ট যোগ
করা হবে। আপনার যাত্রা শুভ হোক।
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